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BAB III. 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan studi kasus proyek preservasi rehabilitasi jalan 

Trengguli–Kudus–Pati–Rembang–Bulu yang berlokasi di jalan lingkar pati 

kabupaten pati provensi jawa tengah. Penelitian bertujuan untuk menganalisa data 

perencanaan pelaksanaan proyek sehingga dapat mendapatkan hasil biaya dan 

waktu yang optimal. 

 

3.2 Tahapan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan secara sistematis dengan metode duration cost 

tradeoff, dengan metode tersebut dilakukan optimasi percepatan waktu pelaksanaan 

proyek dengan mempertimbangkan biaya yang ditemukan. Sehingga didapatkan 

hasil dari pada optimasi yaitu biaya dan waktu yang optimal. Bagan alir sebagai 

gambaran ringkas tahapan penelitian seperti pada gambar 3.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Studi Literatur 

 

Pengumpulan Data Proyek 

1. Time schedule proyek 

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan volume 

pekerjaan 

3. Gambar dan desain perencanaan proyek 
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Gambar 3.1 Bagan alir (flow chart) tahapan penelitian 

 

3.2.1 Tahap Persiapan 

Tahapan yang pertama dilakukan yaitu melakukan studi literatur yang 

bertujuan untuk memperdalam ilmu yang berkaitan dengan topik penelitian. 

Melakukan pengumpulan data sebagai bahan penelitian. Setelah melakukan studi 

literatur dan pengumpulan data, ditentukan rumusan masalah yang berkaitan 

dengan topik yang sudah ditentukan. 

3.2.2 Tahap Pengumpulan Data 

Data yang didapatkan sangat bermanfaat bagi penelitian sebagai bahan 

untuk studi optimasi waktu dan biaya. Data yang digunakan merupakan data primer 

yang diperoleh melalui instansi terkait seperti konsultan, kontraktor, dan lain-lain. 

1. Menentukan WBS 

2. Identifikasi kegiatan dan sumber daya 

3. perencanaan jaringan kerja 

4. Membuat barchart/diagram batang 

5. Analisis durasi percepatan 

6. Analisis biaya percepatan 

7. Grafik hubungan durasi dan biaya 

 

Hasil Analisis : 

1. Grafik durasi pekerjaan dengan biaya proyek 

 

Kesimpulan 

Selesai 
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Variabel yang mempengarui dalam optimasi waktu dan biaya yaitu variabel waktu 

dan biaya. 

1) Variabel waktu 

Meliputi data yang diperoleh dari instansi pelaksana maupun dari konsultan 

pengawas. Data-data yang diperlukan adalah data cumulative progress (kurva S), 

yaitu meliputi : 

a) Jenis kegiatan 

b) Durasi kegiatan 

2. Variabel biaya 

Keseluruhan data yang berpengaruh pada variabel biaya, didapat dari kontraktor 

pelaksana. Data yang diperlukan adalah rencana anggaran biaya (RAB), yaitu 

meliputi : 

a) Total biaya normal 

b) Gambar rencana proyek 

Data yang diperoleh merupakan data primer yaitu meliputi 

a) Kurva S (time schedule) 

b) Rencana anggaran adendum kontrak 

3.3 Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dengan bantuan program microsoft excel. Data 

akan input dan dianalisis dalam program, sehingga program akan menganalisis hasil 

dari data tersebut secara otomatis sesuai dengan rumus yang diinput. 

 

1) Work breakdown structure (WBS) 

WBS adalah garis besar proyek yang berisi tahapan pelaksanaan proyek 

secara menyeluruh (Nurhayati, 2010). Dengan membuat WBS dapat mengetahui 

uraian daripada pekerjaan yang dibutuhkan. WBS digunakan dalam penelitian ini 

untuk memudahkan melakukan analisa item pekerjaan sesuai tingkatan pekerjaan 

sehingga dapat menentukan urutan pekerjaan. 
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2) Identifikasi item dan durasi kegiatan  

Mengidentifikasi item dan durasi pekerjaan dengan membuat tabel untuk 

mengetahui item dan durasi pekerjaan. Data yang digunakan data primer yang 

diperoleh dari instansi terkait. 

 

3) Penjadwalan Metode Jaringan Kerja 

Jaringan kerja merupakan cara yang digunakan untuk menentukan 

hubungan keterkaitan antar kegiatan. Metode jaringan kerja, menurut istimawan 

dipohusodo, merupakan cara grafis untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dan 

kejadian yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Jaringan menunjukkan 

susunan logis antarkegiatan, hubungan timbal balik antara pembiayaan dan waktu 

penyelesaian proyek, dan berguna dalam merencanakan urutan kegiatan yang saling 

tergantung dihubungkan dengan waktu penyelesaian proyek yang diperlukan oleh 

Dipohusodo (1996 dalam Widiasanti I, Lenggogeni, 2014). 

 

4) Network planning  

Network planning atau diagram jaringan kerja sebagai diagram untuk 

menentukan perencanaan pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan waktu agar 

lebih efektif dan efisien. Metode yang digunakan yaitu metode activity on arrow. 

Dari network planning dapat ditentukan lintasan kritis yang terjadi pada uraian 

pekerjaan proyek, sehingga lintasan kritis tersebut yang akan dilakukan optimasi 

biaya dan waktu. 

 

5) Barchart (bagan balok) 

Barchart adalah sekumpulan aktivitas yang ditempatkan dalam kolom 

vertikal, sementara waktu ditempatkan dalam baris horizontal. Callahan (1992 

dalam Widiasanti I, Lenggogeni, 2014). Barchart (bagan balok) digunakan sebagai 

cara untuk memudahkan mengetahui durasi dan waktu pekerjaan dikerjakan. 
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6) Menganalisa sumber daya 

Menganalisa sumber daya dilakukan agar mengetahui kebutuhan setiap 

pekerjaan dan mengetahui biaya yang dibutuhkan dalam setiap pekerjaan, analisi 

sumber daya menggunakan bantuan microsoft excel. 

 

 

 

 

 

 

 

  


